
 
  
                            Hrubý Šúr, 14. januára 2022 
 

 

Pozvánka 
 

 
 Na základe § 12 ods.1  a § 13 ods. 4 písm. a) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov a doplnkov, zvolávam 31. neplánované zasadnutie obecného 
zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 20. januára 2022 /vo štvrtok/ o 18,30 hod. spoločenskej 
miestnosti obecného úradu. 
 
  
Program rokovania: 
 
 

1. Otvorenie zasadnutia      
a.)  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  
b.)  Voľba návrhovej komisie  
c.)  Kontrola plnenia uznesení  z 30. plánovaného zasadnutia obecného  
      zastupiteľstva 
d.)  Interpelácia     
 

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Hrubý Šúr č. 1/2022 o predaji výrobkov 
a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce Hrubý Šúr a trhovom poriadku 
pre príležitostné trhy. 

 
3. Správa audítora o overení individuálnej účtovnej závierky k 31. decembru 2020. 

 
4. Žiadosť o povolenie chovu živočícha medvedíka čistotného, žiadateľovi p. Katarína 

Urbanová, bytom Hrubý Šúr č. 442, 903 01 v zmysle zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej 
starostlivosti a vykonávacej vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
Slovenskej republiky o chove nebezpečných živočíchov č. 143/2012 Z. z.   

 
5. Návrh na odkúpenie pozemkov – schválenie právneho úkonu v správe Slovenského 

pozemkového fondu par. KN „E“ 384, 334/1, 334/4, 347, 345, 335 a 96 k. ú. Hrubý Šúr do 
vlastníctva obce Hrubý Šúr. 

 
6. Návrh predaja časti pozemku „E“ KN s parc. č. 115 diel č. 3 k par. č. 2/1 o výmere 98 m2, 

ostatná plocha, podľa geometrického plánu č. 1865/21 zo dňa 17.09. 2021 nachádzajúceho 
sa v katastrálnom území Hrubý Šúr, obec Hrubý Šúr, okres Senec, ktorý je zapísaný 
v katastri nehnuteľností Okresného úradu Senec, katastrálneho odboru, na LV č. 659 
žiadateľovi Attila Hegyi a manž. Erika Hegyiová, trvale bytom Hrubý Šúr č. 119, 903 01 za 
60€/m2 z dôvodu osobitného zreteľa. 



 
7. Rôzne 

 
8. Návrh na uznesenie 

 
9. Záver       

 
 
 
 
Informácie starostu: -        
 
 
 
 
                                         

         
                                                                                        Ing. Adrián Takács 

          starosta obce 
 

  
 


